
 

 

  

राज्यातील १५४ गावे 'तंटामुक्त' घोषित 

महात्मा गांधी तंटामकु्त मोहहमेंतगगत राज्यातील १५४ गावे तंटामकु्त गाव म्हणनू घोषित करण्यात आली असनू, 

त्यापैकी ११ गावे षवशेि शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरली आहेत. २०१५-१६ या विागसाठी या गावांची घोिणा 
राज्य सरकारने केली. 
 

सामाजिक शांतता प्रस्थाषपत होऊन राज्याची समदृ्धीकड ेवाटचाल व्हावी, या उद्देशाने १५ ऑगस्ट २००७ पासून 
महात्मा गांधी तंटामकु्त गाव मोहीम राज्यात सरुू करण्यात आली आहे.  
 

या मोहहमेंतगगत राज्यात आतापयतं १८ हिार ९९३ गावांना तंटामकु्त पुरस्कार देण्यात आला आहे. तर, १ हिार 
२९८ गावांना षवशेि शांतता पुरस्कार देण्यात आला आहे.  
 

यवतमाळ जिल्ह्यातील सवागधधक ३४ गावे तंटामुक्त तर नाशशक व वाशीम जिल्ह्यातील प्रत्येकी १५ गावे 
तंटामकु्त तसेच धुळे व िळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येकी १३ गावे तंटामकु्त िाहीर करण्यात आली आहेत. 
 

 

 

डॉ. आंबेडकर स्मारकाचा मागग मोकळा 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामडंळाकडील इंद ू
शमल येथील िमीन राज्य शासनाकड ेआि हस्तांतररत करण्यात आली. षवधान भवनात झालेल्हया कायगक्रमात 
कें द्रीय वस्त्रोद्योग मतं्री स्मतृी इराणी यांनी िशमनीची कागदपत्रे मखु्यमतं्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकड ेहदली.  

 

िमीन हस्तांतररत होण्यापूवी राज्य शासनास या िागेवर काम सरुू करण्याचे ननदेश पंतप्रधान यांनी हदले होत.े 
त्याप्रमाणे राज्य शासनाने काम सरुू केले आहे. तसेच ननषवदाही काढली आहे.  
 

कें द्र शासनाने डॉ. आबेंडकर यांच्या स्मारकासाठी इंद ूशमलची िागा उपलब्ध करून देण्यासाठी ऍटनी िनरल यांचे 
मत घेऊन सीक टेक् सटाइल अडंर टेककंग्ि कायदा १९७४च्या कलम ११ए खाली िशमनीचे हस्तांतर करण्याचा 
ननणगय घेतला.  
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त्यानुसार हस्तांतराच्या प्रकक्रयेसाठी नवी हदल्हली येथे कें द्रीय वस्त्रोद्योग मतं्रालय, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामडंळाचे 
अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय सचंालक आणण महाराष्ट्र शासन यांच्यात ५ एषप्रल २०१५ रोिी त्रत्रपक्षीय सामिंस्य 
करार करण्यात आला होता.  
 

डॉ. आंबेडकर स्मारकाचा अदंािे खचग ४५० कोटी रुपये इतका आहे. तर स्मारकातील आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची 
३५० फूट असेल. 

 

 

 

कोल्हहापूरच्या युवा शास्त्रज्ांची चांद्रभरारी 
एक् स प्राइड फाउंडशेन व 'गुगल'च्या वतीने झालेल्हया 'गुगल लुनार एक् स प्राइझ' स्पधेत बंगळूरच्या राहुल नारायण 
व त्यांच्या युवा शास्त्रज्ांच्या 'टीम इंडस'ने यश शमळवले.  
 

'टीम इंडस'ने त्यांच्या चादं्रयानाबरोबर पाठवता येईल, अशा उपकरण ननशमगतीसाठी घेतलेल्हया 'लॅब-टू-मनू' या 
स्पधेतून आता येथील अननकेत कामत, ऐश् वयाग मुगंळे आणण मुबंईच्या सौशमल वैद्य यांच्या 'इलेक् रोस्टॅहटक 
ऍजक् टव्ह रेडडयशन शशल्हड' या उपकरणाची ननवड झाली आहे. स्पधेत िगभरातील युवा सशंोधकांच्या तीन 
हिारांवर उपकरणांचा सहभाग होता. 
 

'गुगल लनुार एक् स प्राइझ' स्पधेत िगभरातील पंचवीस कंपनयांनी सहभाग नोंदवला. चंद्रावर रोव्हर (चांद्रबग्गी) 
नेऊन ती चदं्रावर यशस्वीरीत्या पाचशे मीटर चालवणे आणण त्यावरील कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून उच्चप्रनतचे फोटो 
काढून ते पथृ्वीवर शमळवणे, हे आव्हान िी कोणती ससं्था यशस्वीरीत्या पेलेल, नतला 'गुगल'कडून दोन कोटी 
अमेररकन डॉलरचे (अदंािे १३४ कोटी रुपये) बक्षीस आहे.  
 

या स्पधेच्या षविेतेपदाचे दावेदार म्हणनू भारतातील 'टीम इंडस', इस्राईलमधील 'स्पेस आय एल', िपानमधील 
'हकुतो' आणण अमेररकेची 'मनू एक् स्पे्रस' तसेच इतर देशांची शमळून 'शसनिी मनू' या पाच ससं्था मानल्हया िातात.  
 

 

 

सवग मोबाइल नंबर आधारकाडगशी िोडण्याचे आदेश 

सवग मोबाइल नंबर आधार काडगसोबत िोडण्याचे आदेश टेशलकॉम षवभागाने हदले आहेत. यामळेु आधारकाडागवर 
आधाररत नो युवर कस्टमर प्रकक्रयेद्वारे सवग कंपनयांना आपल्हया ग्राहकांचे नंबर आधार सोबत िोडावे लागणार 
आहेत.  
 

ज्या ग्राहकांनी आधार काडग देऊनच मोबाइल नबंर घेतले त्यांची पुनहा तपासणी होणार आहे. ही प्रकक्रया फेब्रुवारी 
२०१८ पयतं पूणग करा असे या आदेशात म्हटले आहे.  
 



 

 

सवोच्च नयायालयाने टेशलकॉम षवभागाला आधार आणण मोबाइल नंबर िोडून घ्या असे आदेश हदले होते. 
त्यानंतर टेशलकॉम षवभागाने आधार काडगसोबत मोबाइल नंबर िोडून घ्या असा आदेश हदला आहे. षप्रपेड आणण 
पोस्टपेडच्या ग्राहकांना आधारकाडागसोबत आपले नंबर िोडणे बंधनकारक राहणार आहे. 
 

भारतामध्ये एकूण १.१ अब्ि मोबाइल ग्राहक आहेत. तेव्हा इतक्या ग्राहकांचे नंबर तपासायचे म्हणिे याचा भार 
टेशलकॉम कंपनयांवर पडणार ननजश्चत आहे. या कामासाठी अदंािे १,००० कोटी खचग टेशलकॉम कंपनयांना येणार 
असल्हयाचे समिते.  
 

 

 

 

शशांक मनोहर आयसीसीच्या अध्यक्षपदी राहणार 

आंतरराष्ट्रीय कक्रकेट पररिदेच्या (आयसीसी) अध्यक्षपदाचा रािीनामा देण्याच्या ननणगयावर शशांक मनोहर यानंी 
माघार घेतली आहे.  
 

आयसीसीचे प्रशासन आणण आधथगक पुनरगचनेतील बदल िोवर पूणगत्वास येत नाहीत तोवर आपण अध्यक्षपदावर 
कायम राहावे, अशी षवनंती आयसीसीने मनोहर यांना केली. पररिदेच्या षवनंतीला मान देऊन अखेर मनोहर यानंी 
आपला रािीनामा मागे घेत असल्हयाचे सांधगतले आहे. 
 

शशांक मनोहर यांनी १५ माचग रोिी वैयजक्तक कारण पुढे करत आयसीसीच्या अध्यक्षपदाचा रािीनामा देत 
असल्हयाचे िाहीर केले होते. पण बीसीसीआयचा षवरोध डावलनू आयसीसीच्या महसलू आराखड्यात बदल 
करण्यात आल्हयामळेु मनोहर यांनी रािीनामा देण्याचे पाऊल उचलल्हयाचे म्हटले गेले. 
 

मनोहर यांची मे २०१६ साली आयसीसीच्या अध्यक्षपदावर त्रबनषवरोध ननवड झाली होती. दोन विासंाठी 
आयसीसीच्या अध्यक्षपदाची धुरा मनोहर यांच्याकड ेसोपषवण्यात आली होती. पण आपला विगभराचा कायगकाल 
शशल्हलक असताना असा तडकाफडकी रािीनामा हदल्हयाने मनोहर यांनी सवांना धक्काच हदला होता. 
 

 

 

ऑस्रेशलयाचा गोलंदाि शॉन टेटला भारताचे नागररकत्व 

ऑस्रेशलयाच्या कक्रकेट सघंाचा वेगवान गोलदंाि शॉन टेट याला भारताचे नागररकत्व शमळाले आहे. खुद्द शॉनने 
याबाबतची माहहती आपल्हया ट्षवटर हॅण्डलवरून हदली.  
 

शॉन टेटला १९ माचग रोिी भारतीय नागररकत्व देण्यात आले. त्याने २०११ साली आंतरराष्ट्रीय वन ड ेआणण 
कसोटी कक्रकेटमधून ननवतृ्ती जस्वकारली होती. सध्या तो फक्त ऑस्रेशलयाच्या ट्वेनटी-२० सघंाचे प्रनतननधीत्व 
करतो.  
 



 

 

२०१० साली आयपीएल स्पधेदरम्यान शॉन टेट याचे भारतीय वंशाची मॉडले माशुम शसघंासोबत त्याचे सतु िळुले 
होते. चार विांच्या ररलेशनशीपनंतर दोघांनी २०१४ साली दोघांनी षववाह देखील केला. 
 

३४ विीय शॉन टेटने २००५ साली ऑस्रेशलयाकडून आंतरराष्ट्रीय कक्रकेटमध्ये पदापगण केले होते. २००५ साली 
कसोटीतून त्याने कक्रकेट क्षेत्रात पदापगण केले होते, तर २००७ साली वन ड ेकक्रकेटमध्ये शॉन टेटने एण्री केली 
होती.  
 

 

 

त्रब्रहटश सरकारची मल्हल्हयाच्या प्रत्यापगणाला मंिुरी 
बँकांकडून नऊ हिार कोटींचे घेतलेले किग बुडवून त्रब्रटनमध्ये पळून गेलेल्हया षविय मल्हल्हयाला भारतात 
आणण्याचा मागग मोकळा झाला आहे. मल्हल्हयाच्या प्रत्यापगणासाठी त्रब्रहटश सरकारने परवानगी हदली आहे.  
 

त्रब्रटनच्या स्थाननक नयायालयाने मल्हल्हयाषवरोधात वॉरंट काढण्यासाठी परवानगी हदल्हयानंतर आता पुढील कारवाई 
करण्यात येणार आहे.  
 

गेल्हया महहनयात त्रब्रहटश सरकारने भारतातून पलायन केलेल्हया मल्हल्हयाला भारताच्या हवाली करावे अशी षवनतंी 
केली होती. आता त्यावर त्रब्रहटश सरकारने सकारात्मक पावले उचलत मल्हल्हयाच्या प्रत्यापगणास परवानगी हदली 
आहे. 
 

षविय मल्हल्हयाला स्टेट बॅंक ऑफ इंडडयासह १७ बॅंकांनी किग हदले आहे. किागची रक्कम आणण त्यावरील व्याि 
यामळेु किागची थकबाकी नऊ हिार कोटींपयतं वाढली आहे. 
 


